PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY A VEŘEJNOST

ENERGIE A OBYVATELÉ:
OSOBNÍmi ÚSPORami
k OCHRANě KLIMATU
Komunikační možnosti
a představení aplikace MOJE CO2

Jak aktivně a moderně vtáhnout
místní obyvatele do úsilí o:
• úspory energií
• udržitelnou dopravu a životní styl
• snížení emisí skleníkových plynů a ochranu klimatu
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ÚSPORY VE MĚSTĚ?
ZAPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ!
Úspory energií a snižování emisí skleníkových plynů (uhlíkové stopy) jsou
nekončícím příběhem. Je to výzva pro nás všechny, které zajímá, jak pomocí
každodenních malých kroků napomoci velkému cíli — chránit klima a životní
prostředí.
Města a obce mají pouze omezené možnosti, jak snížit spotřebu energie
a emise skleníkových plynů na svém území. Přímo ovlivnit mohou obvykle
10 - 15 % spotřeby (na majetku ve svém vlastnictví a provozu), zbývajících
více než 80 - 90% spotřeby v sektoru dopravy, průmyslu a domácností mohou
ovlivnit pouze nepřímo nebo až v delším časovém horizontu.
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že největší potenciál pro organizačně
a finančně dosažitelné úspory se nachází v sektoru domácností. V zájmu
samospráv je tedy podporovat úspory energie a snižování emisí skleníkových
plynů (vyjádřených uhlíkovou stopou) na úrovni domácností a jednotlivců.
Aby dostupné možnosti bylo možné občanům konkrétně komunikovat
i moderně přiblížit, vznikla osobní aplikace MOJE CO2 – pomocník vhodný
pro každý počítač, tablet i „chytrý“ mobilní telefon s přístupem k internetu.

NÁMĚTY, JAK
KOMUNIKOVAT TÉMA
ENERGIE A KLIMATU
S MÍSTNÍ VEŘEJNOSTÍ
Samosprávy využívají řadu komunikačních kanálů směrem ke svým obyvatelům – média, sociální sítě a web,
veřejné kampaně, konkrétní akce s veřejností i vlastní komunikační nástroje. Tyto již osvědčené prostředky
komunikace lze využít i pro místní propagaci a osvětu k tématu úspor energie a snižování uhlíkové stopy, s formou
oslovení podle konkrétní cílové skupiny.
Jak obsah sdělení je možné nabídnout nový pohled na vztah běžných činností vč. životního stylu a úspor energií/
emisí skleníkových plynů, představit a doporučit k tomuto účelu připraveného rádce a asistenta. Aplikaci MOJE
CO2 ukazuje možnosti ochrany klimatu a úspor na konkrétních příkladech ze života samotného uživatele. Podle
cílové skupiny bude vybrán konkrétní prostředek a podoba komunikace tématu. Doporučujeme pro vzbuzení
zájmu o téma a přitáhnutí pozornosti k aplikaci zaměřit se zejména na tyto dílčí cílové skupiny místní veřejnosti:
•

Mladá generace - oslovení ve školách, ale i v komunitě – MOJE CO2 je moderní appka, umožňuje sdílet
výsledky, motivuje ke změnám, srovnání s vrstevníky, obsahuje i prvky zábavy.

•

Střední generace (jednotlivci a rodiny s dětmi) – ukázka příkladů finančních úspor, MOJE CO2 umožňuje
sledovat dlouhodobě výsledky, lze poukázat na provázanost ochrany klimatu na další generace.

Konkrétní náměty a formulace příspěvků pro oslovení obyvatel lze čerpat přímo z textů a tipů uvedených v aplikaci.
Pro podrobnější osvětu k uhlíkové stopě, možnou účast na veřejné kampani ve městě, přizpůsobení aplikace pro
vaše občany a podporu komunikační kampaně je možné se obrátit přímo na tým CI2, o.p.s.

www.mojeco2.cz
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svěT úsPOR PRO kAŽdÉHO – MOJe CO2 !
MOJE CO2 je osobní webová aplikace, která pomáhá lidem doma i na cestách sledovat a šetřit energii. Kromě
vyčíslení spotřeby aplikace informuje o velikosti uhlíkové stopy jako jednoduchého vyjádření vlivu lidských činností
na životní prostředí a zejména klima. Registrovaní uživatelé také mohou svoje výsledky sdílet na sociálních sítích,
porovnávat jejich vývoj v čase, nastavit si upozornění k vlastním výpočtům nebo je srovnávat s dalšími uživateli.
Tematicky jde o aktivity v oblastech: bydlení, doprava a životní styl. Aplikace ukazuje spotřebu u běžných aktivit,
kde téměř každý může dosáhnout nemalých úspor změnou využívaných zdrojů energie, technologií či zařízení,
způsobu provozu nebo chování. Součástí je sekce tipů naplněná užitečnými radami a doporučeními k možnostem
úspor.
Přizpůsobeno také pro mobily a tablety!
Jak MOJe CO2 funguje, snadno vyzkoušíte na www.mojeco2.cz !

www.mojeco2.cz
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AUTOŘI A PODPORA
Aplikaci MOJE CO2 vyvíjí odborný tým společnosti CI2, o. p. s., který také v případě zájmu poskytuje městům
podporu pro komunikaci a využívání aplikace veřejností.
Nezisková organizace CI2, o.p.s., pomáhá lidem, podnikům a městům sledovat a snižovat dopady své činnosti
na klimatický systém Země a současně se zabývá adaptacemi na změnu klimatu v České republice. Na místní
úrovni také podporuje udržitelný rozvoj, osvětu a informovanost o možnostech snižování dopadů lidské činnosti
spojených se spotřebou energie a emisemi skleníkových plynů.

Kontakty

CI2, o. p. s.
Sídlo: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná
Kancelář: Rumunská 15, 120 00 Praha 2
info@ci2.co.cz, tel. +420 736 162 066
www.ci2.co.cz; www.snizujemeco2.cz; www.mojeCO2.cz

Realizováno v rámci projektu Mobilní aplikace: MOJE spotřeba
energie - moje stopa. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory
Státního programu na podporu úspor energie na období
2017 – 2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2017.

